Viziune 2020
Viziunea noastră pentru anul 2020 este să ducem speranța lui Hristos în Oltenia și țările din
Balcani. Pentru îndeplinirea acestei viziuni avem nevoie de 100 de persoane care să ne susțină
constant în rugăciune și financiar. Știm că acest mod de implicare va avea un mare impact în
misiunea pe care o desfășurăm, asupra misionarilor noștrii și în tot ceea ce vom face în anul
care ne stă în față. Credem în principiul ”expune, dar nu impune”, de aceea te rugăm să faci
acest lucru doar dacă simți că asta este voia lui Dumnezeu pentru tine.
Plantare biserică Craiova
1. Vrem să avem 50 de persoane care să vină regulat la întâlnirile de Duminică și 3 grupuri
de ucenicie.
2. Ana își dorește să discute despre Hristos cu 200 de persoane pana la sfarsitul anului.
3. Să începem un club de engleză pentru copii; ceea ce va ajuta la dezvoltarea relațiilor cu
părinții și șansa de a împărtăși cu ei Evanghelia.
4. Ne dorim ca în fiecare zi de Sâmbătă să avem întâlniri cu tinerii și dorim să implicăm mai
mulți români în această activitate.

Echipat pentru a echipa - program misionar
1. Dorim să încheiem echiparea celei de-a treia generații de studenți ai programului;
2. O nouă generație de studenți care să înceapă cursurile din luna Septembrie.

Misiune în partea de Sud a României
1. Recrutarea a 10 noi misionari;
2. Să avem un timp de relaxare și echipare cu misionarii existenți;
3. Asistarea și ajutarea misionarilor cu echipe venite pe o perioadă mai scurtă de timp.

Proiecte pentru Balcani
1. 10 călătorii în țările din Balcani unde să ajungem cu Evanghelia la cele trei grupuri etnice
vorbitoare de limba română și nu numai.
Dacă vrei să devi partenerul nostru:
o
o
o

Puteți să vă rugați 5 min pe zi
Puteți să vă rugați 5 min pe săptămână
Sustine lucrarea cu 25 lei/luna

